
τα 10 πρώτα χρόνια είναι δύσκολα...το χρονικό των καταλήψεων στα Γιάννινα
Κάποιοι είχαν τρομάξει, κάποιοι 

απορούσαν, κάποιοι τους είπαν 
τρελούς! Εδώ που τα λέμε, όλοι κου-
βαλάνε μια δόση τρέλας μέσα τους. 
Άλλοι προσπαθούσαν να κατανοή-
σουν τι σημαίνει αυτοοργάνωση, ορι-
ζοντιότητα, αλληλεγγύη, αντιεμπο-
ρευματικότητα, συλλογική ζωή ενώ 
άλλοι αμφισβητούσαν το γεγονός 
πως αυτά μπορούν να επιτευχθούν 
στο σήμερα, αφού όλα, ακόμη κι οι 
ζωές μας, υπάγονται στο δόγμα του 
κέρδους. Κι όμως κάποιοι το προ-
σπάθησαν και κατά μεγάλο βαθμό 
τα κατάφεραν και τα καταφέρνουν...

Η ιστορία των καταλήψεων στη πόλη των 
Ιωαννίνων ξεκινάει στις 4 Οκτώβρη του 2008. 
Μια πρωτοβουλία ατόμων από τον αναρχι-
κό/αντιεξουσιαστικό χώρο καταλαμβάνει το 
επί σειρά ετών παρατημένο κτίριο του παλιού 
Χατζηκώστα στην οδό Παπανδρέου 2 και 

Μπελογιάννη γωνία. Η κίνηση αυτή αγκαλιά-
ζεται και πλαισιώνεται από πλήθος κόσμου 
του αντιεξουσιαστικού και όχι μόνο κινή-
ματος της πόλης. Το κτίριο της κατάληψης 
Αντιβίωσης θα εκκενωθεί στα πλαίσια μιας γε-
νικευμένης  επίθεσης που εξαπολύθηκε  από 
το ελληνικό κράτος προς τους κατειλημμέ-
νους χώρους  στις 29 Αυγούστου το 2013. Οι 
κρατικοί φορείς, ως γνωστόν, αφού σφράγι-
σαν το κτίριο χωρίς να το αξιοποιήσουν και 
να το μετατρέψουν σε ένα πρότυπο κέντρο 
υγείας όπως διατυμπάνιζαν, δεν άφησαν και 
πολλά περιθώρια στο κίνημα. Στις 18 Γενάρη 
του 2015 το κτίριο ανακαταλαμβάνεται και 
αποκτάει και πάλι ζωή.  Όλα αυτά τα χρόνια 
η κατάληψη Αντιβίωση  έχει προσφέρει και 
συνεχίζει να προσφέρει στέγη σε πάρα πολύ 
κόσμο, σε  πολιτικά και πολιτιστικά εγχειρή-
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ματα. Έχει φιλοξενήσει πάμπολλες πολιτικές 
εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές, 
θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες. Στο εσω-
τερικό της θα συναντήσει κανείς στούντιο  
μουσικής, αίθουσα συναυλιών, γυμναστήριο, 
αναγνωστήριο και φυσικά την κατοικία αρκε-
τών ανθρώπων στον πρώτο όροφο.

Στις 22 Μαρτίου του 2013 ξεπετάγεται στη 
γειτονιά του Άλσους  η κατάληψη στέγης 
Σαχίνη 3. Το εγκαταλειμμένο κτίριο της οδού 
Σαχίνη έμελε να γίνει η πρώτη κατάληψη στη 
πόλη μας που πραγματοποιήθηκε αποκλει-
στικά για να καλύψει τη πρώτη και κύρια ανά-
γκη του άνθρωπου. Το δικαίωμα στη στέγη 
πέρα από τις λογικές του κέρδους. Επίσης 
ήταν μια απάντηση στο κράτος ότι δεν θα ξε-
μπερδέψει εύκολα με το κίνημα των καταλή-
ψεων και μια έμπρακτη κίνηση αλληλεγγύης 
στη κατάληψη Villa Amalias που πριν τρεις 
μήνες είχε εκκενωθεί μετρώντας είκοσι τρία 
χρόνια ανυπότακτης ζωής. Σε μια από τις πιο 
παλιές γειτονιές των Ιωαννίνων εδώ και πέ-
ντε χρόνια ριζώνει για τα καλά και αποδεικνύ-
ει καθημερινά ότι οι αναρχικοί καταληψίες 
δεν είναι ανθρωποφάγα τέρατα, αλλά απλοί 

καθημερινοί άνθρωποι που πολύ απλά δεν 
έχουν όρεξη να πληρώνουν και να ξαναπλη-
ρώνουν προσπαθώντας να ζήσουν λίγο πιο 
αξιοπρεπώς.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια, στις 7 Μαρτίου 
του 2015, στο στενάκι δίπλα από τη Σαχίνη 

Σαχίνη 3, 23 Μάρτη 2013

Acta et Verba, 7 Μάρτη 2015

Ο Πύρρος, ο γνωστός συντοπίτης σφαγέας, πέθανε τον 3ο αιώνα πΧ 
με ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Στις μέρες μας, υπάρ-

χουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να μην φορούν χρυ-
σοκεντυμένες στολές, μπορεί να μην έχουν στρατούς να διατάζουν, 
μα τους έχουν κάνει να πιστεύουν, ότι μπορούν να κατακτήσουν όσο 
το δυνατόν περισσότερα από αυτόν τον ατομικιστικό και ανταγωνι-
στικό κόσμο. Σου λέει το σύστημα: «Με τη δουλειά σου μπορείς να 
καταφέρεις τα πάντα» ή «Μέσα στο σπιτάκι σου, ανεξάρτητα πως το 
κρατάς ή πόσα τετραγωνικά είναι, μπορείς να ζήσεις σαν βασιλιάς». Οι 
ψευδαισθήσεις αυτές μοιάζουν με αλυσίδες, οι οποίες έχουν μια ιδιαί-
τερη μαγεία. Τις κάνουν να μη φαίνονται. Τις φυτεύουν στο μυαλό και 
ίσα που μπορείς να τις διακρίνεις στις οθόνες των ΑΤΜ ή στο βιβλιά-
ριο καταθέσεων. Ο Πύρρος αντάμωσε το θάνατο ακαριαία. Οι σημερι-
νοί «βασιλιάδες» παλεύουν καθημερινά για την ελάχιστη επιβίωση. Κι 
αυτοί που τους κυβερνούν, κάνουν τα πάντα για να είναι η ζωή λιγότε-
ρο αξιοπρεπής.

Είναι αξιοπρεπές, να ζεις πάντα με σκυμμένο το κεφάλι, μπροστά 
στο αφεντικό ή τον προϊστάμενο, γιατί δεν μπορείς να αντιδράσεις 
στο άδικο και φοβάσαι ότι θα βρεθείς αύριο χωρίς δουλειά; Φοβάσαι 
ότι τον άλλο μήνα δεν θα έχεις να πληρώσει το νοίκι, το δάνειο, τον 
ΕΝΦΙΑ και τα χρέη στην εφορία.

Είναι αξιοπρεπές, να κολλάς την μούρη μπροστά στην τηλεόραση, 
περιμένοντας με αγωνία αν θα εξαγγέλλει η κυβέρνηση την περικοπή 
των συντάξεων κι έχεις τον φόβο, ότι σε λίγο καιρό δεν θα μπορείς να 
πληρώσεις τα φάρμακά σου;

Είναι αξιοπρεπές, να τρέμεις όταν εμφανίζονται αυτοί που καταγρά-
φουν το ρολόι της ΔΕΗ, όταν την ίδια ώρα που οι βιομηχανίες στην 
ΒΙΠΕ δεν πληρώνουν σχεδόν τίποτα για ρεύμα;

Είναι αξιοπρεπές, να ζεις σε μια περιοχή που κατακλύζεται από νερά 
και εσύ να το πληρώνεις, όταν ο Δήμος και οι δημόσιες υπηρεσίες 
χρωστούν εκατομμύρια στην ΔΕΥΑΙ;

Είναι αξιοπρεπές, να ξεπαγιάζεις από το κρύο, όταν δίπλα σου, έρχο-
νται οι εταιρίες να εξορύξουν πετρέλαιο, να καταστρέψουν τα πάντα 
στο διάβα τους και μετά να στο πουλήσουν πανάκριβα. Πρόσεξε εδώ. 
Δεν λέμε πως θα πρέπει να διαλυθεί το περιβάλλον για να υπάρχει 
φτηνή θέρμανση. Αλίμονο! Αναδεικνύουμε την αντίφαση του κόσμου 
της αγοράς.

Είναι αξιοπρεπές, να φοβάσαι ότι το σπίτι σου θα καταλήξει σε πλει-
στηριασμό, θα το διαχειρίζεται μια εταιρία real estate ή μια τράπεζα, 
προσπαθώντας να ρυθμίσει τα ¨κόκκινα δάνεια¨ για να έχει αυτή κε-
φαλαιακή επάρκεια; 

Είναι αξιοπρεπές, να φιλάς τις κατουρημένες ποδιές των δημάρχων, 
των βουλευτάδων, των πολιτικών και των ψηφοθήρων, που σου που-
λάν ελπίδες ότι θα λύσουν τα προβλήματά σου;

Είναι αξιοπρεπές, να είσαι εργαζόμενη/ος και να φοβάσαι ότι τα παι-
διά σου θα ζήσουν σε ένα ακόμα πιο δύσκολο μέλλον;

ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣ ΝΑ ΦΟΒΑΣΑΙ;

Οι καταλήψεις δεν είναι μόνο το ξαναζωντάνεμα εγκαταλελειμμένων 
σπιτιών. Οι καταλήψεις συγκρούονται με αυτό το πεδίο του φόβου 
και πολεμούν ενάντια στον παραλογισμό αυτού του κόσμου, ενάντια 
στην απάθεια, την κατάθλιψη και την μιζέρια. Δεν έχουν για όπλα, θε-
ωρίες άπιαστες, μεγάλα ιδεολογικά σχήματα και υποσχέσεις. Έχουν 
απαντήσεις για μια αξιοπρεπή ζωή, σήμερα με τρόπους που τίθενται 
σε εφαρμογή και πετυχαίνουν. Οι καταλήψεις δεν είναι διαφορετικά 
σπίτια γιατί έχουν μαυροκόκκινες σημαίες στις ταράτσες τους. Είναι 
διαφορετικά σπίτια γιατί οι άνθρωποί τους σιχαίνονται την ομοιομορ-
φία του συμβιβασμού και της υποταγής.

Εδώ, στην γειτονιά του Πλατάνου, όπως και παρακάτω στον Μώλο, 
όπως και παραπέρα στην Λούτσα, οι καταλήψεις συνεχίζουν να ξεφυ-
τρώνουν στις γειτονιές, παρά την καταστολή και τα χτυπήματα που 
δέχονται από το κράτος. Δεν είναι μαζοχισμός. Δεν είναι καβάντζα κι 
επανάπαυση. Είναι ανάγκη και επιλογή. 

Την δεκαετία του 70΄, στην περιοχή Πόρτα Τιτσινέζε του Μιλάνο 
στην οποία υπήρχαν πολλές καταλήψεις, κάποιος ή κάποια, έγρα-

ψε στον τοίχο ενός μπαρ την παρακάτω φράση: «Αυτή είναι η γειτονιά 
των διαφορετικών κι ότι είναι διαφορετικό είναι όμορφο». Όσο παρά-
ξενα κι αν σου ακούγονται όλα αυτά, αξίζει να ψάξεις βαθιά μέσα στο 
μυαλό σου και να βάλεις στην άκρη τα κατεστημένα. Γιατί κάπου εκεί, 
ίσως βρίσκεται ένας διακόπτης. Γύρισέ τον. Γιατί αξίζει να σκεφτείς δι-
αφορετικά.

ΑΥΤΗ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ
ΚΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ



κάνει την εμφάνιση της άλλη μια κατάλη-
ψη στέγης. Το ερειπωμένο για δεκαπέντε 
συναπτά έτη κτίριο της οδού Κουρεμένου 
5 θα ονομαστεί Acta et Verba και θα αποτε-
λέσει στέγη για άτομα που δεν μπορούν να 
αντιληφθούν τη (παρα)λογική ότι τα παρα-
τημένα σπίτια πρέπει να παραμένουν παρα-
τημένα. Στις 6 Απριλίου 2015 η εισαγγελέ-
ας Σωτηρίου μαζί με  πλήθος αστυνομικών 
δυνάμεων εκκενώνουν  τη κατάληψη. Ένας 
κάτοικος συλλαμβάνεται μιας και βρισκόταν 
εκείνο το πρωινό μέσα στο σπίτι και αναλαμ-
βάνει πλήρως την ευθύνη των πράξεων του.  
Κατηγορείται για διατάραξη οικιακής ειρή-
νης. Κατηγορία η οποία μετά από δυόμιση 
χρόνια καταρρίπτεται στο δικαστικό μέγαρο 
Ιωαννίνων και ο καταληψίας αθωώνεται πανη-
γυρικά. Παρεμπιπτόντως η εκκένωση κράτη-

σε μόλις πέντε ημέρες μιας και στις 11 Απρίλη 
2015 οι καταληψίες επέστρεψαν και  βρίσκο-
νται εδώ μαζί σας μέχρι και σήμερα.

Ξεφεύγοντας από τα όρια του Άλσους και του 
Πλατάνου και μπαίνοντας στη γειτονιά της 
Λούτσας συναντάμε τη Κατάληψη Brooklyn η 

οποία βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας 16. Από 
τις 22 Μαΐου 2016 η ξεχασμένη μονοκατοικία 
έγινε το σπίτι για ακόμα μερικούς ανθρώπους 
που αρνούνται πεισματικά τον εκβιασμό του 
ενοικίου και του τραπεζικού δανείου. Λίγα μέ-
τρα από τον πιο κεντρικό δρόμο της πόλης, 
δίπλα σε ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συ-
γκροτήματα των Ιωαννίνων σπέρνει τα μικρό-
βια της αντίστασης, της αυτοοργάνωσης και 
της αλληλεγγύης.

Στον χώρο του Πανεπιστημίου από τις 9 
Μάρτη 2016 μία αίθουσα η οποία παρέμενε 
αναξιοποίητη και σφραγισμένη εδώ και χρό-
νια από τις πανεπιστημιακές αρχές στο κτή-
ριο των Ζ΄ εστιών,  τίθεται υπό κατάληψη. Ο 
συγκεκριμένος χώρος εξυπηρετεί την ανάγκη 
ατόμων που κινούνται στον χώρο του πανεπι-

Brooklyn, 22 Mάη 2016

Στο τέλος του Μάη έμεινες για 2 και πλέον 
μέρες χωρίς νερό! Οι εξηγήσεις του δήμου 

μάλλον δε σε έπεισαν. Καθ’ όποτε ανοίγεις το 
λογαριασμό της ΔΕΥΑΙ μένεις κάγκελο! Σίγουρα 
θα πήρε το μάτι σου πως οι καταμετρήσεις στο 
ρολόι σου γίνονται πιο αραιά, με αποτέλεσμα 
να εμφανίζεται παραφουσκωμένη η κατανά-
λωση σου και έτσι να ανεβαίνεις τιμολογια-
κή κλίμακα και να σε πετσοκόβουν. Κάπου θα 
άκουσες για το ότι στα Γιάννινα έχουμε την πιο 
ακριβή χρέωση ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νε-
ρού! Αλλά πουθενά στο site της ΔΕΥΑΙ δεν μπο-
ρείς να βρεις πληροφορίες για την πολιτική τι-
μολόγησης.

Όλες και όλοι γνωρίζουμε πως η μικρή μας 
πόλη βρίσκεται πάνω από την ίσως πιο πλούσια 
υδρολογική λεκάνη της χώρας. Οι εγκαταστά-
σεις άντλησης του πόσιμου νερού είναι κυρι-
ολεκτικά δίπλα στην πόλη, χωρίς να απαιτού-
νται έξοδα μεταφοράς, όπως στην περίπτωση 
της Αθήνας που υδροδοτείται από το μακρινό 
Μαραθώνα ή τον ακόμα μακρύτερο Μόρνο. 
Αντί, λοιπόν, να χαιρόμαστε από κοινού, με σύ-
νεση και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση το νερά-
κι, εν τούτοις η τιμή ανά κυβικό μέτρο ξεκινάει 
από τα 3,16€ κάνοντας τη Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Ιωαννίνων την πιο ακριβή στη χώρα1. 
Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο εξοργιστική εάν 
συνυπολογίσουμε πως από τον κοινό μας υδρο-
λογικό πλούτο κλέβουν νερό και αντλούν δεκά-
δες εκατομμύρια ευρώ ως κέρδη 2 οικογένειες 
της πόλης (Σεπετάς  με την εταιρεία «Βίκος» και 
Χήτος  με το «Ζαγόρι»). 

Η βασική βιοτική ανάγκη για πόσιμο νερό γί-
νεται το όχημα για να γεμίζουν τα ταμεία της 
ΔΕΥΑΙ. Είναι σχεδόν κοινό μυστικό πως τα συ-
γκεκριμένα ταμεία δεν εξυπηρετούν μόνο την 
κάλυψη των εξόδων για την παροχή νερού 
στους κατοίκους (π.χ. τους μισθούς των εργα-
ζομένων και τα έξοδα συντήρησης), αλλά και 
άλλους διαφανείς ή … αδιαφανείς σκοπούς 
του Δήμου. Αρκετά νοικοκυριά, είτε λόγω οι-
κονομικών δυσχερειών είτε λόγω ιδεολογικής 
θέσης, δεν ανταποκρίνονται στους λογαρια-
σμούς της ΔΕΥΑΙ. Η περίφραξη του νερού και ο 
έλεγχος του δικτύου από τους αφεντάδες οδη-
γεί την πλειοψηφία από  εμάς στο μονόδρομο 

1. Βάσει συγκριτικών στοιχείων που έδωσε στη δημοσι-
ότητα τον Ιούλιο του 2017 η ΔΕΥΑ Χανίων

της διαρκώς ανατιμημένης πληρωμής και τη 
μειοψηφία από  εμάς  στο μονοπάτι της απαλ-
λοτρίωσης νερού, της στάσης πληρωμών, της 
παράκαμψης και καταστροφής των ρολογιών 
καταμέτρησης. Η καπιταλιστική αντίληψη πως 
όλα τα αγαθά αποτελούν εν δυνάμει εμπορεύ-
ματα, δεν αφήνει πολλά περιθώρια:  «κανείς δεν 
μπορεί να απολαμβάνει χωρίς να πληρώνει», 
διατείνονται οι θιασώτες αυτού του κατακλε-
πτικού συστήματος.  Όμως, επειδή η ΔΕΥΑΙ, σε 
αντίθεση με τη ΔΕΗ, πολύ δύσκολα θα κόψει 
την παροχή, υπό το φόβο κοινωνικών αντιδρά-
σεων,  νέα μέσα πίεσης  θα έπρεπε να εφευρε-
θούν για να επιτυγχάνει η ΔΕΥΑΙ το πολυπόθητο 
οικονομικό μας «στέγνωμα». 

Ο Δήμος και η εταιρία του (ΔΕΥΑΙ) διατείνονται 
πως η κατάσταση με τα χρέη για το νερό δεν 
πάει άλλο. Πριν περίπου 2 χρόνια η επιχείρηση 
του νερού έδωσε στη δημοσιότητα2 στοιχεία 
βάσει των οποίων τα ληξιπρόθεσμα βεβαιωμέ-
να χρέη αγγίζουν τα 11,4 εκ €. Με το πρόσχημα 
της κοινωνικής πολιτικής, που δήθεν δεν τους 
επιτρέπει να στερήσουν το νερό από κάποιο 
νοικοκυριό3, σκαρφίστηκαν να απευθυνθούν 
στο Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να βεβαιώ-
νονται τα χρέη στην εφορία, για να μπορεί να 
μπλοκαριστεί το ΑΦΜ και να κατάσχονται αυτο-
μάτως τα χρέη από τους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς4. Ο αντιδήμαρχος οικονομικών Θωμάς 
Γιωτίτσας, στα πλαίσια ενημέρωσης του σώμα-
τος του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋ-
πολογισμό του 2017, έδωσε τα συγχαρητήρια 
στον… εαυτό του για τις επιτυχίες του σχετικά 
με τα έξοδα και τα έσοδα του 2015-2016, επιση-
μαίνοντας με νόημα πως κατάφερε να εισπρά-
ξει 2.3 εκατομμύρια παλαιών βεβαιωμένων 
οφειλών «μέσα σε ένα τραγικό οικονομικό περι-
2. «Χρωστάτε το νερό; Περάστε από την Εφορία», 
Ηπειρωτικός Αγώνας, 20/12/2016
3. Βέβαια, το ίδιο άρθρο μας πληροφορεί πως 757 παρο-
χές με 1.176.667,94 ευρώ οφειλές, είναι ήδη αποσυνδε-
μένες ή αφαιρεμένες
4. Η χρηματοποίηση των ποινών εφαρμόστηκε πιλοτι-
κά εις βάρος των ολικών αρνητών στράτευσης το 2011 
και έκτοτε τείνει να επεκτείνεται. Το κίνημα ενάντια στα 
διόδια κατέστη ανενεργό μετά την ψήφιση νόμου πως 
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης των διοδίων μπο-
ρούν να εισπράττουν μέσω εφορίας το αντίτιμο ή το 
πρόστιμο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ισπανικό κράτος 
έχει εφαρμόσει ένα αυστηρό σύστημα οικονομικών ποι-
νών ως απάντηση στις διαδηλώσεις ενάντια στα μέτρα 
λιτότητας.

βάλλον, με συνεχείς αρνητικές εξελίξεις για την 
οικονομία της χώρας, και με ανύπαρκτο ουσι-
αστικά κατασταλτικό μηχανισμό»5 (ο τονι-
σμός δικός μας). Αυτό ουσιαστικά που δημιούρ-
γησε η ΔΕΥΑΙ, και κατ’ επέκταση ο Δήμος, με τη 
συνδρομή της εφορίας, είναι ακριβώς η δημι-
ουργία κατασταλτικού μηχανισμού για τους κα-
κοπληρωτές του νερού. 

Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι κακοπληρωτές του νε-
ρού; Τα ίδια τα στοιχεία της ΔΕΥΑΙ είναι αποκα-
λυπτικά: 3,1εκ ευρώ οφείλει στον… εαυτό  του 
ο δήμος και οι λοιπές δημοτικές του  επιχειρή-
σεις, 906 χιλ. ευρώ οφείλουν δημόσιες υπηρε-
σίες όπως Στρατός, Πανεπιστήμιο, Νοσοκομείο, 
Δικαστικές Φυλακές κλπ, 271,5 χιλ. ευρώ χρω-
στάνε επιχειρηματίες της ΒΙΠΕ και 77 μεμονω-
μένοι καταναλωτές (που δε διευκρινίζεται η ιδι-
ότητα τους) 1,14 εκ ευρώ. Όλοι οι παραπάνω, 
μαζί με τα χρέη από τις 757 παροχές που έχουν 
ήδη διακοπεί, έχουν χρέη που ανέρχονται στα 
6,62 εκ ευρώ, ή αλλιώς το 58,1% των απαιτή-
σεων της ΔΕΥΑΙ. Ο ίδιος ο Δήμος, που ετοιμά-
ζεται να μας φορέσει ακόμα έναν κατασταλτι-
κό μηχανισμό στη ζωή μας, χρωστάει το 27,5% 
των συνολικών χρεών προς τη ΔΕΥΑΙ… κοινώς 
«δάσκαλε που δίδασκες…». Η όλη κίνηση του 
Δήμου φαντάζει ακόμα πιο εξοργιστική εάν θυ-
μηθούμε τις περυσινές σκανδαλώδεις αποφά-
σεις να μην καταλογιστούν πρόστιμα 3 εκ. ευρώ 
στις βιομηχανίες νερού «Ζαγόρι» και «Βίκος». 

Είναι προφανές πως από αυτό  το μέτρο αυτό 
δε θα μπλοκαριστεί το ΑΦΜ του Δήμου, ή 

του Στρατού, ή των υψηλά ιστάμενων της τοπι-
κής κοινωνίας. Άλλωστε όσα πιο πολλά χρω-
στάς, τόσο πιο πολλές διευκολύνσεις πληρωμής 
σου κάνουν6. Αυτό το μέτρο στοχεύει στα κατώ-
τερα κοινωνικά κομμάτια, ώστε να καταστεί η 
αφαίμαξη τους πιο εφικτή. Φαίνεται πως η εφο-
ρία, ως μηχανισμός ελέγχου και καταστολής, 
αναβαθμίζεται ακουμπώντας και τις πιο ευαί-
σθητες για την επιβίωση μας περιοχές, την ίδια 
στιγμή που το νερό ρέει άφθονο από πάνω μας 
και αναβλύζει άφθονο από κάτω μας.

5. «Με «μαξιλάρι» 19 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός», 
Ηπειρωτικός Αγώνας, 21/12/2016
6. Δες περίπτωση «Αλουμίνιον της Ελλάδας» 
(Μητιληναίος) και την απόφαση της ΔΕΗ να του μειώ-
σει κι άλλο την τιμή της κιλοβατώρας.

Να μην πούμε το ΝΕΡΟ νεράκι...



στημίου να στεγάσουν τις πολιτικές και πολι-
τιστικές τους εκδηλώσεις.

Το πιο πρόσφατο κατάληψης στη πόλη μας 
ήταν το εγκαταλειμμένο κτίριο δίπλα από τη 
λαϊκή αγορά του Αγίου Νικολάου. Άτομα από 

τον αναρχικό χώρο θέλησαν να αξιοποιή-
σουν το εν λόγω οίκημα που εδώ και δεκαπέ-
ντε ολόκληρα χρόνια είναι αφημένο στη μοί-
ρα του. Η προσπάθεια της  Non Serviam για 
την αξιοποίηση του άρχισε στις 13 Οκτώβρη 
2018 και κράτησε μόνο 5 ημέρες μιας και ο 
ιδιοκτήτης παρέα με τις αστυνομικές δυνά-
μεις εκκένωσαν το κτίριο για να συνεχίσει να 
παραμένει άδειο και έρημο.  Πέντε άτομα που 
βρισκόντουσαν μέσα συνελήφθησαν και στις 
13 Νοεμβρίου 2018 έχει οριστεί δικάσιμος.

Non Serviam, 13 Οκτώβρη 2018

Να Μπούμε Στα 
Άδεια Σπίτια...

Τα αφεντικά και το συλλογικό τους όργανο, 
δηλαδή το κράτος, διαθέτουν πολλά μέσα 

και μηχανισμούς για να μας παίρνουν το φαί 
από το τραπέζι, έτσι ώστε να τραφούν οι επεν-
δύσεις και οι τράπεζές τους. Ένας άμεσος τρό-
πος για να αυξηθεί το κέρδος τους είναι η ανερ-
γία, οι μειώσεις στους μισθούς,στις συντάξεις 
κ.ά. Οι έμμεσοι τρόποι είναι οι αυξήσεις στα 
τιμολόγια του ρεύματος, του νερού, η επιβολή 
χαρατσιών και οι φόροι. Ειδικά μέσα σε αυτές 
τις συνθήκες οικονομικής κρίσης το κράτος με-
τακυλά τα χρέη των μεγάλων επιχειρήσεων  και 
των δημόσιων φορέων στις πλάτες των κατα-
πιεσμένων, όχι γιατί τα αφεντικά μπήκαν μέσα, 
αλλά γιατί θέλουν να βγάλουν και από τη μύγα 
ξύγκι.

Δε χρειάζεται να ψάξει κάποιος για να εντοπί-
σει ότι τα μεγαλύτερα χρέη στη ΔΕΗ  έχουν 

δημιουργηθεί από μεγάλες εταιρίες (Λάρκο 
και Αλουμινίου Ελλάδος, Χαλυβουργική, ΕΛΠΕ, 
Ελληνικά Λιπάσματα, κ.ά. ), διάφορους δήμους 
(για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννίνων χρωστά πε-
ρίπου 2.5 εκατ ευρώ) και Περιφέρειες. Την ίδια 
στιγμή που τα μεροκάματα έχουν πιάσει πάτο, 
οι εξουσιαστές υποβαθμίζουν περαιτέρω τη 
ζωή μας με αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος. 
Από το 2005 μέχρι και το 2016 η τιμή της κιλο-
βατώρας έχει αυξηθεί στο 150%, ενώ όλο και 
περισσότεροι  άνθρωποι λόγω των οικονομικών 
συνθηκών δυσκολεύονται να πληρώσουν τα 
χρέη τους προς την ΔΕΗ. Βέβαια, εννοείται ότι 
τα πόσα αυτά είναι ποοολύ «μεγαλύτερα» από 
αυτά του Δήμου Ιωαννίνων, αφού κυμαίνονται 
από 1000 έως και 3000!!!

Ποιοι είναι όμως οι εγκληματίες που πρέπει 
να τιμωρηθούν; Για τους αφεντάδες και το 

κράτος είναι τα 250.000 νοικοκυριά, μιας και 
φρόντισαν ήδη να τους στείλουν τεφτέρια και 
συνεργεία για διακοπές ρεύματος και όχι βέβαια 
οι δικές τους επιχειρήσεις και οι εξουσιαστικές 
τους δομές (Δημαρχεία, Περιφέρειες). Οι από 
πάνω θεωρούν το ρεύμα πολυτέλεια και όχι ένα 
είδος πρώτης ανάγκης για να μαγειρέψεις, για 
να πλυθείς, για να βλέπεις στο σκοτάδι και για  
να ζεσταίνεσαι, αδιαφορώντας ακόμα και για 

την ανθρώπινη ζωή, αφού οι θάνατοι από μα-
γκάλια αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Παρά τις 
φιέστες περί εξόδου από τα μνημόνια, μόνο για 
φέτος, έχουν εξαγγελθεί νέες αυξήσεις στα τι-
μολόγια της ΔΕΗ, με προοπτική διατήρησης του 
έως το 2022. Από τα μνημόνια βγήκαμε, άσπρη 
μέρα δεν είδαμε, όπως δεν θα δούμε και άσπρο 
φως στο μπάνιο. Όμως, ξέρουμε καλά πως τα 
χρέη των επιχειρήσεων και των δήμων θα τα 
πληρώσουν σε τελική ανάλυση οι ίδιοι οι εκμε-
ταλλευόμενοι. 

Άλλο ένα σημαντικό παιχνίδι το οποίο παί-
ζεται είναι αυτό των ιδιωτικοποιήσεων και 

ειδικά της ΔΕΗ. Ένα μέρος της ΔΕΗ πωλείται σε 
ιδιώτες λόγω χρηματιστηριακών χρεών,  αν και 
είναι κερδοφόρα επιχείρηση με κέρδη το 2017 
ύψους 804,7εκ. ευρώ. Από τη μία αυτό εξυπη-
ρετεί μια βασική λειτουργία του κράτους, που 
σκοπό έχει την υποβάθμιση των δημόσιων επι-
χειρήσεων, έτσι ώστε αυτές να πουλιούνται μετά 
πιο φτηνά στα ίδια τα αφεντικά, αν και ουσια-
στικά είτε ιδιωτική είτε δημόσια, δεν παύει να 
επιτελεί τον ίδιο ρόλο. Από την άλλη τα συνερ-
γεία τα οποία θα είναι ιδιωτικά, θα στελεχώ-
νονται από εργαζόμενους δίχως κανένα ηθικό 
φραγμό να κόψουν το ρεύμα σε κάποιον συ-
μπολίτη τους, πράγμα που συμβαίνει και τώρα. 
Γύρω από τις ιδιωτικοποιήσεις, γνωστό είναι και 
το σκάνδαλο Protergia, θυγατρικής του ομίλου 
Μυτιληναίου που αποδεικνύει τα αλισβερίσια 
μεταξύ του κράτους και των επιχειρήσεων.

Προσπαθώντας οι διαχειριστές της εξουσίας, 
είτε με δεξιά είτε με αριστερή μάσκα, να δεί-

ξουν το «φιλανθρωπικό» τους προσωπείο, θέ-
σπισαν τα κοινωνικά τιμολόγια για οικογένειες 
με μικρά εισοδήματα το οποίο για να το πάρει 
κάποιος δεν πρέπει όντως να έχει στον ήλιο μοί-
ρα. Από την άλλη πλευρά, αφού μιλάμε για λε-
φτά, ξεπέρασαν τα ταμπού της «φιλανθρωπίας» 
και άρχισαν να στέλνουν μαζί με τους λογαρια-
σμούς της ΔΕΗ ένα φυλλάδιο το οποίο αναφέ-
ρει το ρυθμιστικό πλαίσιο των ρευματοκλοπών. 
Με αυτό δείχνουν την εκδικητικότητά τους σε 
αυτούς που προσπαθούν να αυτομειώσουν τα 
έξοδα τους. 

Η αυτομείωση των εξόδων, πέρα από το ότι 
είναι μια συνειδητή επιλογή, στη μεγάλη 

της πλειοψηφία είναι ένα αποτέλεσμα των ίδιων 
των καιρών, αφού ο περισσότερος κόσμος δεν 

έχει και δεν πληρώνει. Οι πατέντες στα ρολόγια 
του ρεύματος και οι επανασυνδέσεις, δίνουν και 
παίρνουν. Το θέμα είναι να δράσουμε συλλογι-
κά για να μην είμαστε μόνοι απέναντι στην κα-
ταστολή, απέναντι στα συνεργεία που δεν έχουν 
ταξική συνείδηση, απέναντι στα δικαστήρια. Το 
θέμα είναι να δείχνουμε  την αλληλεγγύη  μας ο 
ένας στον άλλον.

Εμείς από την πλευρά των εκμεταλλευόμενων, 
σαν καταληψίες, συνειδητά δεν πληρώνου-

με το ρεύμα. Κι αυτό σας καλούμε να κάνετε κι 
εσείς. Ας πληρώσει πρώτα ο Μυτιληναίος και το 
συνάφι του και τότε το ξανασυζητάμε...

τον κόσμο για ρευματοκλοπή 
ΧΡΩΣΤΑΝ ΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΥΣ
αυτοί που κατηγορούν 

Αλληλεγγύη στους 2
διωκόμενους συντρόφους
Κανένας μόνος απέναντιι

στην καταστολή

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
τρίτη 6/11/18

στις 09:00 στα δικαστήρια

Τον Οκτώβρη του 2016 ήταν προ-
γραμματισμένη η δίκη του συντρόφου 
που συνελήφθη τον Απρίλη του ΄15 
κατά την αστυνομική επιχείρηση εκ-
κένωσης της κατάληψης Acta et Verba 
(Κουρεμένου 5). Ωστόσο, η μέρα εκ-
δίκασης της υπόθεσης σημαδεύτηκε 
από την πρωτόγνωρη, για τα δεδομέ-
να της πόλης, αστυνομική καταστολή 
εναντίον των αλληλέγγυων, με αποτέ-
λεσμα τη βίαιη σύλληψη 2 συντρόφων 
που προσήλθαν για να παρακολουθή-
σουν τη δίκη.

Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές 
η δίκη τους θα γίνει στις 6 Νοέμβρη, 
καθώς διώκονται για κάμποσα πλημ-
μελήματα.

Δε μας προκαλεί καμία εντύπωση 
η ποινικοποίηση και καταστολή της 
επιλογής της κατάληψης αλλά και 
των αλληλέγγυων ατόμων σε αυτή. 
Εντύπωση θα προκαλούσε εάν εμείς 
σταματούσαμε να γεμίζουμε τα άδεια 
κτήρια με ανθρώπους, ιδέες, ζωή. 
Εντύπωση θα προκαλούσε εάν εμείς 
αφήναμε ξεκρέμαστους τους αγωνι-
στές, τους συντρόφους, τους καταλη-
ψίες...

ενός δικαστηρίου,
2 συλλήψεις έπονται...
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